Huittisten seurakunnan tiedotusliite 1/2020

Yksi kummi riittää, etunimiä voi antaa neljä
Kasteessa meidät kutsutaan nimeltä Jumalan lapsiksi. Vanhemmat ovat valinneet lapselleen nimen, ja sillä nimellä hänet kutsutaan ja
tunnetaan. Nimi on siis jokaiselle meille tärkeä osa identiteettiämme, osa joka on
osa meitä niin arkisessa elämässä kuin suhteessa toisiin ihmisiin. Kasteessa lapsi
saa rinnalleen vanhempien
lisäksi myös muita aikuisia,
kummeja, jotka perinteisesti osallistuvat lapsen kristilliseen kasvatukseen ja ovat
muutenkin perheen tukena.
Kasteessa luodaan paitsi suhdetta Jumalaan myös turvaverkkoa lapselle.
Nykyisin monessa perheessä törmätään ristiäisiä
järjestettäessä kuitenkin tilanteeseen, jossa kummien
löytäminen on vaikeaa. Erityisesti juuri nuorissa perheissä voi olla vaikeaa löytää
kahta kirkkoon kuuluvaa ystävää, joita pyytää kummiksi.

Huittisten seurakunta
lahjoittaa kastettavalle
vauvalle kastekynttilän ja
lähetyssihteeri Sirpa Honkasen kutomat vauvatossut. Kuva: Marjo Mäki

Kummin tulisi olla joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon jäsen, esimerkiksi katoliseen kirkkoon kuuluva.
Jatkossa riittää kuitenkin yksi kummi, kun kirkolliskokouksen päätös astuu voimaan
osana uutta kirkkojärjestystä.
Uusi nimilaki puolestaan
astui voimaan jo vuoden

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE

2019 alussa, mutta ei ole meillä Huittisissa ristittyjen osalta vielä noussut suuremmin
puheeseen. Uuden nimilain
myötä lapselle voi halutessaan antaa neljä etunimeä, aiemman kolmen sijaan. Myös
sukunimen osalta vaihtoehtoja on aiempaa enemmän,
koska laissa on haluttu huomioida paremmin eri kulttuurien nimikäytännöt.
Etunimen tulee edelleen
olla kotimaisen nimikäytännön mukainen, pojalle ei voi
antaa tytön nimeä tai päinvastoin. Etunimi ei voi olla sukunimen kaltainen eikä
perheen lapsilla voi olla samaa kutsumanimeä. Uuden
lain myötä lapselle on mahdollista antaa vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä, jos
vanhemmilla ei ole yhteistä
sukunimeä tai käytössä on
sukunimiyhdistelmä. Täyssisaruksilla tulee kuitenkin olla
sama sukunimi, eli valinta on

Kummin tulisi olla joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon jäsen, esimerkiksi katoliseen kirkkoon kuuluva. Kuva: Hannu Jukola

käytännössä tehtävä ensimmäisen lapsen kohdalla.
Tärkeintä kuitenkin on, et-

KOULUIKÄISILLE
KERHOJA
KULMAN NUORISOTILA, Papintie 1
Puuhakerho tytöille 1.–6. lk, joka tiistai klo 14.30–16. Seuraava kerta 21.1. (Huom. ei hiihtolomaviikolla)
Kokkailua 1.–6. lk, keskiviikko klo 15–17, kerran kuussa
15.1./ 12.2./ 11.3./15.4. Ilmoittaudu viikkoa ennen.
Askartelua 1.–6. lk, keskiviikko klo 15–16.30, kerran kuussa
22.1./ 26.2./ 25.3./ 22.4. Ilmoittaudu kaksi päivää ennen.

HUHTAMON HONKAPIRTILLÄ
Perhekerho ja varhaisnuorten kerho klo 13–15, kerran kuussa
30.1./ 27.2./ 26.3./ 23.4.

KOULUILLA
Suttilan koulu 1.–6. lk, joka toinen pe klo 12.30–13.30. Alkaa 17.1.
Loiman koulu 1.–6. lk, joka toinen pe klo 12.30–13.30. Alkaa 24.2.

HUITTISTEN KIRKOSSA
Aamukirkot torstai 13.2. ja tiistai 3.3. klo 9.30
Perhemessu sunnuntaina 22.3. klo 10
Lasten pääsiäiskirkko tiistaina 7.4. klo 10

KYLILLÄ
Palojoen entinen koulu eskari-ikäiset – 7. lk, klo 17.30–19, kerran
kuussa 21.1./ 4.2./ 3.3./ 31.3.
Huhtamon Honkapirtti, perhekerho ja varhaisnuorten kerho,
klo 13–15, kerran kuussa 30.1./ 27.2./ 26.3./ 23.4.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Marjo Mäki 044 3698125.

Koko perheen
yhteinen

LEPPIS-KERHO
Nuorisoklubilla
LA klo 11–13
Keväällä 18.1.-18.4.
Huittisten seurakunnan avoin Perhis-perhekerho kokoontuu tiistaisin seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa on aina myös pientä tarjoilua. Kuva: Marjo Mäki

(pääsiäislauantaina
11.4. ei kerhoa)

tee meidät kaikki nimeltä, on
niitä yksi tai useampi.
Jani Laaksonen

Yhteiskristillinen

HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSELLA
Päiväkerho (Ketut 4–5v, Puput 3v ja Siilit 3v) jatkuu ke 15.1. klo
9–11.30
Päiväkerho (Kisut 4–5v) jatkuu to 16.1. 9–11.30
Puuhis, koululaisten puuhakerho to klo 13–14.30 16.1. alkaen joka
viikko. Ei hiihtolomaviikolla 8.
Perhis perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.30 21.1. alkaen, ei hiihtolomaviikolla 8

Vampulan kerhojen tiedot löytyvät seurakunnan nettisivuilta
osoitteesta huittistenseurakunta.fi

tä meidät tuntee kaikkivaltias
Jumala, joka kutsuu meitä joka päivä luokseen. Hän tun-

Gospel
Cafe
Nuorisoklubilla
La 1.2. klo 18
La 14.3. klo 18
NUORILLE

KULMAN NUORISOTILA
Nuortenillat perjantaisin klo 19–23.30. Seuraava 17.1.
Isoskoulutus lauantai klo 11–13, kerran kuukaudessa: 25.1., 29.2.
ja 28.3.
Nuorten messu Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa
kerran kuukaudessa klo 19–21: pe 31.1., pe 21.2. ja pe 27.3.

Vampulan alkuvuoden tapahtumia
kirkossa ja seurakuntatalolla
19.1. klo 10 Messu srk-talolla.
26.1. klo 10 Sukkamessu srk-talolla. Messussa saa kutoa. Kolehti Afrikan Risti ry:n
Okumona-orpokodille Namibiaan. Kirkkokahvit
2.2. klo 10 Messu srk-talolla. Kolehti ja kirkkokahvit yhteisvastuun hyväksi. Maisteltavana erilaisia kotona leivottuja kuivakakkuja. Tule ja bongaa mieleisesi. Reseptinkin saat mukaasi.
12.2. klo 10 Seurakuntakerho srk-talolla
9.2. klo 10 Messu srk-talolla.
23.2. klo 10 Messu srk-talolla.
1.3. klo 10 Messu srk-talolla.

8.3. klo 13 Karjalaisten kirkkopyhä srk-talolla. Kaikki ovat tervetulleita.
11.3. klo 10 Seurakuntakerho srk-talolla.
18.3. klo 18 Vampulan kinkerit Tapani Kotajalla, Tanokkaantie 80, Smolander, Uutaniemi.
22.3. klo 10 Messu kirkossa. Sansan Hannatyön päivä, messun jälkeen kirkkokahvit ja
tilaisuus srk-talolla.
2.4. Yhteisvastuun lipaskeräys Vampulan
kauppakeskuksen edessä alkaen klo 9.
5.4. klo 10 Palmusunnuntain messu kirkossa, jonka jälkeen kirkkokahvit ja diakoniamyyjäiset srk-talolla

RUKOUSPIIRIT
PÄIVÄN RUKOUSHETKI HUITTISTEN KIRKOSSA tiistai klo 12–
13.30. Rukoillaan erilaisten asioiden ja henkilöiden puolesta. Seuraava kerta 21.1.
YHTEISKRISTILLINEN RUKOUSHETKI SUOMEN JA ISRAELIN
PUOLESTA keskiviikko klo 17–18 Huittisten seurakuntakeskuksen
Takkahuone. Rukoillaan Suomen, Israelin ja eri ihmisten puolesta.
Seuraava kerta 15.1.
YHTEISKRISTILLINEN RUKOUSASEMA joka toinen perjantai klo
18–22 Sley:n rukoushuone, Viialankatu 16. Mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen teekupin ääressä. Seuraava kerta 24.1.

Löydä lahjasi -seminaari
lauantaina 7.3.2020
Huittisten seurakuntakeskuksella
Raamatussa puhutaan armolahjoista,
joita Pyhä Henki jakaa kristityille. Armolahjat on
tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan rakentamiseksi.
Seminaarin tarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään
lahjansa ja arvioimaan, miten voisivat niillä palvella
ja rakentaa seurakuntaamme.

Mukana Anna-Liisa ja Pekka Heikkilä.

Ekumeenisen viikon

RUKOUSILTA
perjantaina 24.1.
klo 18–20
KOTIKIRKOLLA,
Aaranteenkatu 9

HUITTISTEN SEURAKUNTA
Papintie 1, 32700 Huittinen
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
avoinna ma–to klo 9–13
VAMPULAN KAPPELISEURAKUNTA
Virpitie 2 A 1, 32610 Vampula
huittinen.srk(at)evl.fi
puh. 02 5601 600
avoinna torstaisin klo 10–12

huittistenseurakunta.fi

MUSIIKKIA JA KUOROJA

Sinulle, joka olet menettänyt
läheisesi hiljattain

HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUS
Yhteislauluilta ke 4.3. klo 18–19.30, Laaksonen, Karttunen, Kivimaa. Kolehti Yhteisvastuukeräykseen.

Sururyhmä aloittaa 5.2.2020
Ryhmässä voit keskustella ja kuunnella,
jakaa ajatuksia tai olla vain hiljaa.
Sururyhmässä sinulla on tilaa puhua
surustasi ja tunteistasi.
Ryhmä on luottamuksellinen.
Mukana on seurakunnan työntekijöitä.

SLEYn RUKOUSHUONE
Veteraanien lauluveljet keskiviikkoisin klo 11.30–13. Seuraava
kerta 15.1., Kivimaa.
Muu kuorotoiminta, seuraa ilmoittelua lehdestä ja seurakunnan nettisivuilta.

RAAMATTUPIIRIT

YHTEISVASTUU

SANASTA ELÄMÄ –raamattupiiri sinulle aloitteleva raamatunlukija. Parillisilla viikoilla torstai klo 18–19.30 Huittisten seurakuntakeskuksen Helena-sali. Seuraava kerta 23.1.

KEIDASMESSU
Huittisten
seurakuntakeskuksella

Vuoden 2020
Yhteisvastuukeräys
tekee
ennaltaehkäisevää
RAAMATTUJA LÄHETYSILTA
Käydään läpi
Raamattua
luku
lastensuojelutyötä
tukemalla
vanhemmuutta
Suomessa ja
kerrallaan lukien ja keskustellen. Tiistai klo 18–19.30 Huittisten
maailman katastrofialueilla.
seurakuntakeskuksen
Helena-sali. Seuraava kerta 21.1.

SINÄ RIITÄT

Kerran kuukaudessa
klo 16–18

hyvään vanhemmuuteen.

Ilmoittautuminen 29.1.2020 mennessä
kirkkoherranvirastoon 02 5601 600

KESKIVIIKON
ILTAKIRKKO
Huittisten kirkossa
12.2. klo 18, Laaksonen
ja Iso-Rautio

Kun vanhempi
voi hyvin, lapsi
voiaiheet
hyvin. vaihtelevat
Tutkimusnäyttö
osoittaa, että lapsen
sunnuntaina 26.1.,
MIESTEN
RAAMATTUPIIRI
Iltojen
Raamattua
11.3. klo 18, Smolander
ja vanhemman
välinen
myönteinen
suhde edistää
lapsen kokonaiskehitystä.
lukien
ja keskustellen.
Kuukauden
ensimmäinen
maanantai
klo 18–
ja Iso-Rautio
sunnuntaina 23.2., sunnuntaina 29.3.
Vanhemman
yksinäisyys, stressi ja
sosiaalisen
tuenilmoituksia.
puute ovat riskitekijöi19.30 Huittisten
seurakuntakeskuksen
kirjasto.
Seuraa
tä lapsen myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien
vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin.
Messu Huittisten kirkossa joka sunnuntai kello 10
Vanhemmuuden tukeminen on yhteisvastuullinen tehtävä. Aina ei kuulu
19.1. Laaksonen, Kultalahti, Uutaniemi
pärjätä yksin tai ydinperheenä, vaan haasteisiin kuuluu saada tukea ajoissa.
26.1. Haapala, Kultalahti, Uutaniemi
Ulkomailla vanhempien ja perheiden monipuolinen auttaminen on elintärYhteisvastuukeräyksen avaus, Kultalahti, Haapala, Kivimaa.
keää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä.2.2.
Kun
Kirkossa kahvit messun jälkeen.
vanhemmat joutuvat keskittymään selviytymiseen ja toimeentulon hankkimi9.2. Haapala, Laaksonen, Uutaniemi
seen, lasten ja nuorten riittävä tukeminen on vaikeaa.
16.2. Kultalahti, Haapala, Kivimaa
23.2. Laaksonen, Kivimaa
SuomEEN jäävä osuus vuoden 2020 yhteisvastuutuotosta käytetään vanhem1.3. Konfirmaatiomessu, Haapala, Laaksonen, Uutaniemi
muutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin. Vuonna 2021 keräysvaroilla käynnistetään hanke, 8.3.
jossa
Laaksonen, Haapala, Kivimaa
valtakunnallisina kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja
Pe-Kultalahti, Haapala,Kivimaa
15.3.
lastakaa Lapset ry. Käytännön tuki voi olla esimerkiksi vertaisapua vanhem22.3. Perhemessu, Kultalahti, Uutaniemi, lastenohjaajat
malle, perheenkokoontuu
yhteinen harrastusmahdollisuus
tai luotettavan
tukiHaapala, Kultalahti, Kivimaa
Raamattupiiri
yleensä Helena-salissa
seu- aikuisen29.3.
Katariinan alttari
kuormittuneille perheille.
rakuntakeskuksessa.
Kuva: Tapani Suojanen
Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään keräävän seurakunnan kautta paikallisiin vanhemmuutta tukeviin tarpeisiin.

DIAKONIATYÖ
KESKIVIIKKOKERHO ke 22.1.
klo 12.30 Toivonsalissa
YSTÄVÄNKAMARI to 16.1. klo
10 Helena-salissa
DIAKONIAN ASKARTELU- JA
KÄSITYÖKERHO la 1.2. klo 11
Aurora-salissa. Käynti viraston
ovesta.
YHTEISVASTUUN KIRKKOKAHVIT su 2.2. messun jälkeen
kirkossa, järjestäjänä Huittisten
Martat.

Tervetuloa seurakunnan toimintaan!
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien, konfliktien ja luonnon-

mullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa kärsineitä ihmisiä. Tämän vuoden
keräysvaroilla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista. Vanhempien hyvät voimavarat takaavat
myös lasten hyvinvoinnin. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

tue maailman tärkeimmän työn
tekijöitä – isiä ja äitejä - suomessa
ja maailman katastrofialueilla.
osallistu yhteisvastuukeräykseen.

Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana tukemassa vanhemmuutta Suomessa ja
apua tarvitsevissa maissa. Lue lisää: yhteisvastuu.fi LÄMMIN KIITOS AVUSTASI!
Saajan
tilinumero

Saaja

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Kyllä, haluan olla mukana tukemassa vanhemmuutta lasten ja perheiden parhaaksi Suomessa
ja maailmalla!

Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

TILISIIRTO

Maksaja
Allekirjoitus

Viite

Tililtä nro

Eräpäivä

301110

Maksu välitetään saajalle maksuvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

€
PANKKI

Keräyslupa RA/2019/704, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019.
Keräyslupa ÅLR 2019/3450, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 2.5.2019.

Yhteisvastuukeräyksen maksamisessa on hyvä käyttää viitenumeroa, jotta lahjoitussumma tulee lasketuksi
oman seurakunnan keräystulokseen.

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.
Kun vanhempi voi hyvin,
lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen
suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.
Vanhemman yksinäisyys,
stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen
myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen
liittyviin haasteisiin.
Vanhemmuuden tukeminen
on yhteisvastuullinen tehtävä.
Aina ei kuulu pärjätä yksin tai
ydinperheenä, vaan haasteisiin
kuuluu saada tukea ajoissa.

Ulkomailla auttaminen on
tärkeää luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä. Tämän vuoden keräysvaroilla tuetaan erityisesti
naisten ja äitien koulutusta ja
toimeentulomahdollisuuksien
kasvattamista.
Suomeen jäävä osuus vuoden 2020 yhteisvastuutuotosta
käytetään vanhemmuutta sekä
lapsen ja vanhemman välistä
suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin. Vuonna
2021 käynnistetään hanke, jossa valtakunnallisina kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa
Lapset ry.
Toinen puolikas kotimaahan
jäävästä osuudesta käytetään
keräävän seurakunnan kautta
paikallisiin vanhemmuutta tukeviin tarpeisiin.
Lue lisää: yhteisvastuu.fi
Lämmin kiitos avustasi!

